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Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów  

z tytułu pracy na statkach morskich w żegludze międzynarodowej 

USTAWA 

z dnia …………… 2018 r. 

o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym 

od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 

 

 
Art.1.W ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku 

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2157 i 2175 oraz z 2018 r. poz. 650, 1291, 1629, 

2126, 2159, 2244 i 2246) wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) w art. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w 
brzmieniu: 

„5)osiągające przychody z tytułu pracy na statkach morskich w żegludze 
międzynarodowej.”; 

 
2) w art. 2: 

a)po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 
„2a.Osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu pracy na statkach 

morskich w żegludze międzynarodowej mogą opłacać zryczałtowany 
podatek dochodowy od przychodów z tytułu pracy na statkach morskich w 

żegludze międzynarodowej.”, 
b)ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3.Wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie ryczałtu od 
przychodów ewidencjonowanych, zryczałtowanego podatku dochodowego 

od przychodów osób duchownych oraz zryczałtowanego podatku 
dochodowego od przychodów z tytułu pracy na statkach morskich w 

żegludze międzynarodowej stanowią dochód budżetu państwa.”; 
 
 

3) w art. 5 w ust. 1 w pkt 17 kropkę zastępuje się średnikiem i 
dodaje się pkt 18 w brzmieniu: 

„18)żegluga międzynarodowa – żeglugę międzynarodową w 
rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 381, 650 i 1629).”; 

 
4) po rozdziale 4 dodaje się rozdział 4a w brzmieniu: 
 

„Rozdział 4a 
Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów z tytułu pracy 

na statkach morskich w żegludze międzynarodowej 
 

Art.51a.1.Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów z 
tytułu pracy na statkach morskich w żegludze międzynarodowej, 
zwany dalej „ryczałtem od pracy na statkach morskich w żegludze 
międzynarodowej”, mogą płacić podatnicy osiągający przychody z 
tytułu pracy na statkach morskich w żegludze międzynarodowej 
wykonywanej łącznie przez okres przekraczający 183 dni w roku 
podatkowym. 

2.W celu ustalenia okresu wykonywania pracy przekraczającego 
183 dni w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 1, do dni 
wykonywania pracy na statkach morskich w żegludze 
międzynarodowej zalicza się również: 

niezbędny czas dojazdu na statek i powrót z niego, 
uwzględniający każdy dzień w którym odbywał się dojazd 
albo powrót, nie więcej jednak niż 4 dni na dany dojazd albo 
powrót; 

okres udziału w szkoleniach i przeszkoleniach prowadzonych w 
morskich jednostkach edukacyjnych, o których mowa w art. 
74 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie 
morskim (Dz. U. z 2018 r. poz 181, 1137, 1669 i 2245); 

okres niezdolności do pracy z tytułu wypadku przy pracy, który 
miał miejsce w okresie zatrudnienia na statku. 

 



Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów  

z tytułu pracy na statkach morskich w żegludze międzynarodowej 

3.Liczba dni wykonywania pracy na statkach morskich w żegludze 

międzynarodowej jest ustalana na podstawie: 
1) wpisów w książeczce żeglarskiej, o której mowa w art. 7 ust. 1 

ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. z 2018r. 
poz. 616 i 2245), lub zaświadczeń wydanych przez pracodawcę lub 

agencję zatrudnienia zawierającą w imieniu armatora marynarską 
umowę o pracę, z zastrzeżeniem art. 51b ust. 4; 

2) przedstawionych zaświadczeń potwierdzających niezbędny czas 
dojazdu na statek i powrót z niego wydanych przez pracodawcę lub 

agencję zatrudnienia zawierającą w imieniu armatora marynarską 
umowę o pracę, o ile nie został uwzględniony we wpisach lub 

zaświadczeniach, o których mowa w pkt 1; 
3) przedstawionych zaświadczeń o ukończeniu szkoleń lub 

przeszkoleń prowadzonych w morskich jednostkach edukacyjnych, 
o których mowa w art. 74 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o 

bezpieczeństwie morskim; 
4) przedstawionych zaświadczeń lekarskich o niezdolności do pracy z 

tytułu wypadku przy pracy, który miał miejsce w okresie 
zatrudnienia na statku. 

 
Art.51b.1.Dni wykonywania pracy na statkach morskich w żegludze 

międzynarodowej z tytułu których osiągane dochody są zwolnione od 
podatku dochodowego na podstawie umów o unikaniu podwójnego 

opodatkowania, innych umów międzynarodowych lub art. 21 ust. 1 pkt 
23c ustawy o podatku dochodowym, nie są opodatkowane ryczałtem od 

pracy na statkach morskich w żegludze międzynarodowej . 
2.Dni wykonywania pracy, o których mowa w ust. 1, są uwzględniane 

do okresu pracy na statkach morskich w żegludze międzynarodowej 
wymaganego do zastosowania opodatkowania ryczałtem od pracy na 

statkach morskich w żegludze międzynarodowej . 
 

3.Liczba dni wykonywania pracy na statkach morskich w żegludze 
międzynarodowej z tytułu których osiągane dochody są zwolnione 
od podatku dochodowego na podstawie umów o unikaniu 
podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych 
jest ustalana na podstawie wpisów w książeczce żeglarskiej, o 
której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy 
na morzu, lub zaświadczeń wydanych przez pracodawcę lub 
agencję zatrudnienia zawierającą w imieniu armatora marynarską 
umowę o pracę. 
4.Liczba dni wykonywania pracy na statkach morskich w żegludze 
międzynarodowej z tytułu których osiągane dochody są zwolnione 
na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23c ustawy o podatku dochodowym
jest ustalana na podstawie zaświadczenia lub zaświadczeń, o 
których mowa w art. 85 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na 
morzu. 
 
Art.51c.1.Warunkiem zastosowania opodatkowania ryczałtem od 
pracy na statkach morskich w żegludze międzynarodowej jest 
złożenie przez podatnika oświadczenia o wyborze opodatkowania 
w tej formie. 
2.Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem od 
pracy na statkach morskich w żegludze międzynarodowej na dany 
rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego 
właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później 
niż w dniu rozpoczęcia pierwszej w roku podatkowym pracy na 
statku morskim, z której przychody mogą być opodatkowane 
ryczałtem od pracy na statkach morskich w żegludze 
międzynarodowej. Jeżeli jednak podatnik kontynuuje w roku 
podatkowym pracę na statku morskim, z której przychody mogą być 
opodatkowane ryczałtem od pracy na statkach morskich w 
żegludze międzynarodowej, rozpoczętą przed początkiem roku 
podatkowego, wtedy pisemne oświadczenie o wyborze 
opodatkowania ryczałtem od pracy na statkach morskich w 
żegludze międzynarodowej na dany rok podatkowy może złożyć w 
terminie 7 dni od dnia zakończenia tej pracy, nie później jednak niż 



Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów  

z tytułu pracy na statkach morskich w żegludze międzynarodowej 

3.Jeżeli do dnia 30 kwietnia roku podatkowego podatnik nie złożył naczelnikowi 

urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika 
oświadczenia o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem od pracy na statkach 

morskich w żegludze międzynarodowej, uważa się, że nadal jest opodatkowany 
ryczałtem od pracy na statkach morskich w żegludze międzynarodowej. 

 
Art.51d.1.Dzienna stawka ryczałtu od pracy na statkach morskich w żegludze 

międzynarodowej wynosi: 
1)dla podatników zatrudnionych na stanowiskach na poziomie pomocniczym 

0,9%, 
2)dla podatników zatrudnionych na stanowiskach na poziomie operacyjnym 

1,2%, 
3)dla podatników zatrudnionych na stanowiskach na poziomie zarządzania 1,5% 

-minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych 
przepisów. 

2.Przyporządkowania poszczególnych stanowisk do odpowiedniego poziomu 
odpowiedzialności wskazanego w ust. 1 dokonuje się zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 68 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o 
bezpieczeństwie morskim. 

3.Ryczałt od pracy na statkach morskich w żegludze międzynarodowej stanowi 
sumę iloczynów dziennych stawek i liczby dni wykonywania pracy na 

stanowiskach o odpowiadających tym stawkom poziomach odpowiedzialności 
wskazanych w ust. 1 w roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4.Nie pobiera się ryczałtu od pracy na statkach morskich w żegludze 
międzynarodowej za okres nie wykonywania pracy, z której przychody są 

opodatkowane ryczałtem od pracy na statkach morskich w żegludze 
międzynarodowej. 

5.Przepisy art. 27 ust. 9 i 9a ustawy o podatku dochodowym stosuje się 
odpowiednio. 

 
Art.51e.1.Ryczałt od pracy na statkach morskich w żegludze międzynarodowej 

ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej w roku 
podatkowym, zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, o ile nie została odliczona od podatku 
dochodowego. 

2.Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się 
ryczałt od pracy na statkach morskich w żegludze międzynarodowej, nie 
może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki, określonej w 
odrębnych przepisach. 
3.Wysokość wydatków na cele, o których mowa w ust. 1, ustala się na 
podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. 
 
Art.51f.1.Podatnicy są obowiązani złożyć w urzędzie skarbowym 
zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dokonanych odliczeń i 
należnego ryczałtu od pracy na statkach morskich w żegludze 
międzynarodowej, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po 
roku podatkowym. 
2.Jeżeli podatnik, obliczając podatek należny, dokonał odliczeń od 
ryczałtu od pracy na statkach morskich w żegludze międzynarodowej, a 
następnie otrzymał zwrot odliczonych kwot (w całości lub w części), w 
zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot, 
dolicza odpowiednio kwoty poprzednio odliczone. 
3.W terminie określonym w ust. 1 podatnicy są obowiązani, bez 
wezwania, wpłacić należny ryczałt od pracy na statkach morskich w 
żegludze międzynarodowej na rachunek urzędu skarbowego. 
4.Ryczałt od pracy na statkach morskich w żegludze międzynarodowej 
wynikający z zeznania jest podatkiem należnym za dany rok podatkowy, 
chyba że naczelnik urzędu skarbowego wyda decyzję, w której określi 
inną wysokość podatku. 
5.W razie niezłożenia zeznania naczelnik urzędu skarbowego wyda 
decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu 
ryczałtu od pracy na statkach morskich w żegludze międzynarodowej. 
 
Art.51g.Do ryczałtu od pracy na statkach morskich w żegludze 
międzynarodowej przepis art. 21b stosuje się odpowiednio.”; 
 
5) w art. 52 w ust. 3 w pkt 5 na końcu dodaje się przecinek i dodaje się 
pkt 6 w brzmieniu: 
„6)zeznania, o którym mowa w art. 51f ust. 1”. 
 
Art.2.Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 



Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów 

z tytułu pracy na statkach morskich w żegludze międzynarodowej 

Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów z tytułu pracy  

na statkach morskich w żegludze międzynarodowej zwany jest 

w skrócie  

Podstawa prawna: 

 art. 51a ust. 1 znowelizowanej ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym 

podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 

 

ryczałtem od pracy na statkach morskich 

w żegludze międzynarodowej. 



Definicja żeglugi międzynarodowej 

    Dla potrzeb ustawy przyjęto definicję żeglugi międzynarodowej ustaloną 

w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku 

tonażowym. Zgodnie z tą definicją jako żeglugę międzynarodową 

rozumie się żeglugę morską wykonywaną między: 

 portami polskimi a portami zagranicznymi, w tym także między portami 

polskimi, pod warunkiem że żegluga między portami polskimi jest 

częścią podróży morskiej do portu zagranicznego, lub 

 portami polskimi a miejscami przeznaczenia położonymi poza granicą 

polskiego morza terytorialnego, 

 portami zagranicznymi. 

 

Podstawa prawna: 

 art. 5 ust. 1 pkt 18 znowelizowanej ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym 

podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 

 



Podatnicy 

   Podatnikami będą osoby fizyczne osiągające przychody z 
tytułu pracy na statkach morskich w żegludze 
międzynarodowej, które: 

 wykonują pracę na statkach morskich w żegludze 
międzynarodowej łącznie przez okres przekraczający 183 
dni 

    w roku podatkowym,  
 złożą pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w 

tej formie. 

Podstawa prawna: 

 art. 2 ust. 2a, art. 51a ust. 1 i art. 51c ust. 1 znowelizowanej ustawy z dnia 20 listopada 

1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych  

      przez osoby fizyczne 

 



Podatnicy 

Opodatkowanie dochodów osiąganych z pracy na statkach 
morskich w żegludze międzynarodowej ryczałtem od pracy  

na statkach morskich w żegludze międzynarodowej  
jest uzależnione od dobrowolnego wyboru tej formy 

opodatkowania przez podatnika. 
Brak wyboru tej formy opodatkowania oznacza opodatkowanie  
na dotychczasowych zasadach, a więc przede wszystkim 

zgodnie  
z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 

osób fizycznych. 
 
Podstawa prawna: 

 art. 51c ust. 1 znowelizowanej ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym 

podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 

 



Oświadczenie o wyborze opodatkowana 

ryczałtem od pracy na statkach morskich w żegludze międzynarodowej 

Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem  
od pracy na statkach morskich w żegludze międzynarodowej 
na dany 
rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu 
skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania 
podatnika, nie później 
niż w dniu rozpoczęcia pierwszej w roku podatkowym 
pracy  
na statku morskim, z której przychody mogą być 
opodatkowane ryczałtem od pracy na statkach morskich w 
żegludze międzynarodowej. 
Podstawa prawna: 

 art. 51c ust. 2 znowelizowanej ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym 

podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 

 



Oświadczenie o wyborze opodatkowana 

ryczałtem od pracy na statkach morskich w żegludze międzynarodowej 

Jeżeli jednak podatnik kontynuuje w roku podatkowym 
pracę 
na statku morskim, z której przychody mogą być 
opodatkowane ryczałtem od pracy na statkach morskich w 
żegludze międzynarodowej, rozpoczętą przed początkiem roku 
podatkowego, wtedy pisemne oświadczenie o wyborze tej 
formy opodatkowania  
na dany rok podatkowy może złożyć w terminie 7 dni od dnia 
zakończenia tej pracy, nie później jednak niż do dnia 30 
kwietnia danego roku podatkowego. 

Podstawa prawna: 

 art. 51c ust. 2 znowelizowanej ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym 

podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 

 



Oświadczenie o rezygnacji z opodatkowana 

ryczałtem od pracy na statkach morskich w żegludze międzynarodowej 

W celu rezygnacji z opodatkowania ryczałtem od pracy na statkach 

morskich w żegludze międzynarodowej w następnych latach 

podatkowych należy złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego 

właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika oświadczenie  

o rezygnacji z opodatkowania w tej formie.  

Jeżeli do dnia 30 kwietnia roku podatkowego podatnik nie złoży 

takiego oświadczenia, uważa się, że nadal jest opodatkowany 

ryczałtem od pracy na statkach morskich w żegludze 

międzynarodowej. 

 

Podstawa prawna: 

 art. 51c ust. 3 znowelizowanej ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym 

podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 

 



Warunek przekroczenia 183 dni w roku podatkowym   

W celu ustalenia okresu wykonywania pracy przekraczającego 183 dni 

w roku podatkowym do dni wykonywania pracy na statkach morskich 

w żegludze międzynarodowej zalicza się: 

 czas wykonywania pracy na statkach morskich w takiej żegludze, 

 niezbędny czas dojazdu na statek i powrót z niego, uwzględniający 

każdy dzień w którym odbywał się dojazd albo powrót, nie więcej 

jednak niż 4 dni na dany dojazd albo powrót, 

 okres udziału w szkoleniach i przeszkoleniach prowadzonych  

w morskich jednostkach edukacyjnych, o których mowa w art. 74 ustawy z 

dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim, 

 okres niezdolności do pracy z tytułu wypadku przy pracy, który miał 

miejsce w okresie zatrudnienia na statku. 

Podstawa prawna: 

 art. 51a ust. 1 i 2 oraz art. 51b ust. 2 znowelizowanej ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. 

o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 

osoby fizyczne 



Warunek przekroczenia 183 dni w roku podatkowym   

Dni wykonywania pracy na statkach morskich w żegludze 
międzynarodowej z tytułu których osiągane dochody są zwolnione od 
podatku dochodowego na podstawie umów o unikaniu podwójnego 
opodatkowania, innych umów międzynarodowych lub art. 21 ust. 1 
pkt 23c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 
osób fizycznych są uwzględniane do okresu pracy na statkach 
morskich w żegludze międzynarodowej wymaganego  
do zastosowania opodatkowania ryczałtem od pracy na statkach 
morskich  
w żegludze międzynarodowej. 

Podstawa prawna: 

 art. 51b ust. 2 znowelizowanej ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym 

podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 



Warunek przekroczenia 183 dni w roku podatkowym   

Dla potrzeb ustalenia okresu wykonywania pracy na statkach morskich w żegludze 
międzynarodowej przekraczającego 183 dni w roku podatkowym liczba dni 
wykonywania takiej pracy jest ustalana na podstawie: 
 wpisów w książeczce żeglarskiej, zaświadczeń wydanych przez pracodawcę lub 

agencję zatrudnienia zawierającą w imieniu armatora marynarską umowę o 
pracę, lub zaświadczeń, o których mowa w art. 85 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 
r. o pracy  

na morzu, 
 przedstawionych zaświadczeń potwierdzających niezbędny czas dojazdu na 

statek  
i powrót z niego wydanych przez pracodawcę lub agencję zatrudnienia zawierającą  
w imieniu armatora marynarską umowę o pracę, o ile nie został uwzględniony  
we w.w. wpisach lub zaświadczeniach, 
 przedstawionych zaświadczeń o ukończeniu szkoleń lub przeszkoleń 

prowadzonych  
w morskich jednostkach edukacyjnych, 
 przedstawionych zaświadczeń lekarskich o niezdolności do pracy z tytułu 

wypadku  
przy pracy, który miał miejsce w okresie zatrudnienia na statku. 

Podstawa prawna: 

 art. 51a ust. 3 i art. 51b ust. 4 znowelizowanej ustawy z dnia 20 listopada 1998 r.  

      o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych  

      przez osoby fizyczne 



Podstawa opodatkowania  

Podstawą opodatkowania 

jest liczba dni wykonywania pracy 

na statkach morskich w żegludze międzynarodowej. 

 

Nie pobiera się ryczałtu od pracy na statkach morskich  

w żegludze międzynarodowej za okres nie wykonywania pracy,  

z której przychody są opodatkowane ryczałtem od pracy  

na statkach morskich w żegludze międzynarodowej. 

Podstawa prawna: 

 art. 51d ust. 3 i 4 znowelizowanej ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym 

podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 



Podstawa opodatkowania  

Liczba dni wykonywania pracy na statkach morskich w 
żegludze międzynarodowej opodatkowanych ryczałtem od 
pracy  
na statkach morskich w żegludze międzynarodowej jest 
ustalana na podstawie wpisów w książeczce żeglarskiej lub 
zaświadczeń wydanych przez pracodawcę lub agencję 
zatrudnienia zawierającą  
w imieniu armatora marynarską umowę o pracę 

Podstawa prawna: 

 art. 51a ust. 3 pkt 1 znowelizowanej ustawy z dnia 20 listopada 1998 r.  

      o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych  

      przez osoby fizyczne 



Podstawa opodatkowania  

Nie są opodatkowane ryczałtem od pracy na statkach 
morskich  
w żegludze międzynarodowej dni wykonywania pracy na 
statkach morskich w żegludze międzynarodowej z tytułu 
których osiągane dochody są zwolnione od podatku 
dochodowego na podstawie  
umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, innych umów 
międzynarodowych lub art. 21 ust. 1 pkt 23c ustawy z dnia 26 
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Podstawa prawna: 

 art. 51b ust. 1 znowelizowanej ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym 

podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 



Podstawa opodatkowania  

Liczba dni wykonywania pracy na statkach morskich w 
żegludze międzynarodowej z tytułu których osiągane dochody 
są zwolnione  
od podatku dochodowego na podstawie umów o unikaniu 
podwójnego opodatkowania lub innych umów 
międzynarodowych jest ustalana na podstawie wpisów w 
książeczce żeglarskiej lub zaświadczeń wydanych przez 
pracodawcę lub agencję zatrudnienia zawierającą w imieniu 
armatora marynarską umowę o pracę. 

Podstawa prawna: 

 art. 51b ust. 3 znowelizowanej ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym 

podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 



Podstawa opodatkowania  

Liczba dni wykonywania pracy na statkach morskich w 
żegludze międzynarodowej z tytułu których osiągane dochody 
są zwolnione  
na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23c ustawy z dnia 26 lipca 1991 
r.  
o podatku dochodowym od osób fizycznych jest ustalana  
na podstawie zaświadczenia lub zaświadczeń, o których mowa  
w art. 85 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu. 

Podstawa prawna: 

 art. 51b ust. 4 znowelizowanej ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym 

podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 



Stawki podatku  

Dzienna stawka ryczałtu od pracy na statkach morskich w żegludze 

międzynarodowej wynosi: 

1) dla podatników zatrudnionych na stanowiskach na poziomie   

 pomocniczym 0,9%, 

2) dla podatników zatrudnionych na stanowiskach na poziomie 

operacyjnym 1,2%, 

3) dla podatników zatrudnionych na stanowiskach na poziomie 

zarządzania 1,5% 

-minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie 

odrębnych przepisów. 

Podstawa prawna: 

 art. 51d ust. 1 znowelizowanej ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym 

podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 



Stawki podatku  

W 2019 r. - przy minimalnym wynagrodzeniu za pracę ustalonym w 

wysokości 2.250,00zł - dzienna stawka ryczałtu od pracy na statkach 

morskich w żegludze międzynarodowej wynosiłaby: 

1) dla podatników zatrudnionych na stanowiskach na poziomie 

pomocniczym 20,25zł, 

2) dla podatników zatrudnionych na stanowiskach na poziomie 

operacyjnym 27,00zł, 

3) dla podatników zatrudnionych na stanowiskach na poziomie 

zarządzania 33,75zł. 

Podstawa prawna: 

 art. 51d ust. 1 znowelizowanej ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym 

podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 



Stawki podatku 

Przyporządkowania poszczególnych stanowisk do 
odpowiedniego poziomu odpowiedzialności dokonuje się 
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68 ustawy z 
dnia 18 sierpnia 2011 r.  
o bezpieczeństwie morskim. 

Podstawa prawna: 

 art. 51d ust. 2 znowelizowanej ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym 

podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 



Podatek  

Ryczałt od pracy na statkach morskich w żegludze 
międzynarodowej stanowi sumę iloczynów dziennych 
stawek  
i liczby dni wykonywania pracy na stanowiskach  
o odpowiadających tym stawkom poziomach 
odpowiedzialności  
w roku podatkowym. 
 

Podstawa prawna: 

 art. 51d ust. 3 znowelizowanej ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym 

podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 



Podatek  

Postanowienia tego przepisu wyraża poniższy wzór: 
 
Podatek  
(ryczałt od pracy na statkach morskich w żegludze 
międzynarodowej) =  
= 0,9% minimalnego wynagrodzenia za pracę x liczba dni 
wykonywania pracy na stanowiskach na poziomie pomocniczym w 
roku podatkowym 
+ 1,2% minimalnego wynagrodzenia za pracę x liczba dni 
wykonywania pracy na stanowiskach na poziomie operacyjnym w 
roku podatkowym 
+ 1,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę x liczba dni 
wykonywania pracy na stanowiskach na poziomie zarządzania w 
roku podatkowym 
Podstawa prawna: 

 art. 51d ust. 3 znowelizowanej ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym 

podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 



Unikanie podwójnego opodatkowania  

Do ryczałtu od pracy na statkach morskich w żegludze 

międzynarodowej stosuje się odpowiednio przepisy art. 27 ust. 9 i 9a 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, a więc w celu unikania podwójnego opodatkowania 
stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia. 
Dzięki temu wyeliminowano podwójne opodatkowanie 
dochodów osiąganych w państwach, z którymi zawarto umowy 
o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidujące 
zastosowanie metody proporcjonalnego odliczenia, oraz w 
państwach, z którymi Rzeczpospolita Polska nie zawarła 
umowy o unikania podwójnego opodatkowania.  

Podstawa prawna: 

 art. 51d ust. 5 znowelizowanej ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym 

podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 



Unikanie podwójnego opodatkowania  

Zastosowanie metody proporcjonalnego odliczenia oznacza,  
że podatnik będzie mógł odliczyć od obliczonego ryczałtu od 

pracy na statkach morskich w żegludze międzynarodowej podatek 

dochodowy zapłacony w obcym państwie. Odliczenie to ograniczone 

jest do wysokości nie większej niż część ryczałtu od pracy na 

statkach morskich w żegludze międzynarodowej obliczona za okres 

pracy  

w tym państwie. 

 

Podstawa prawna: 

 art. 51d ust. 5 znowelizowanej ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym 

podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 



Odliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne  

Ryczałt od pracy na statkach morskich w żegludze 
międzynarodowej ulega obniżeniu o kwotę składki na 
ubezpieczenie zdrowotne opłaconej w roku podatkowym, 
zgodnie z przepisami 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych, o ile nie została odliczona od podatku 
dochodowego. 

Podstawa prawna: 

 art. 51e ust. 1 znowelizowanej ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym 

podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 



Odliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne  

Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza 
się ryczałt od pracy na statkach morskich w żegludze 
międzynarodowej, nie może przekroczyć 7,75% podstawy 
wymiaru tej składki, określonej w odrębnych przepisach. 
 
Wysokość wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne 
ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich 
poniesienie. 

Podstawa prawna: 

 art. 51e ust. 2 i 3 znowelizowanej ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym 

podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 



Zeznanie podatkowe  

Podatnicy są obowiązani złożyć w urzędzie skarbowym 
zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości 
dokonanych odliczeń  
i należnego ryczałtu od pracy na statkach morskich w 
żegludze międzynarodowej, w terminie do dnia 30 kwietnia 
roku następującego po roku podatkowym. 
 
Wzór zeznania określi Minister właściwy do spraw finansów 
publicznych w drodze rozporządzenia. 

Podstawa prawna: 

 art. 51f ust. 1 i art.52 ust. 3 pkt 6 znowelizowanej ustawy z dnia 20 listopada 1998 r.  

      o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych  

      przez osoby fizyczne 



Zeznanie podatkowe  

Jeżeli podatnik, obliczając podatek należny, dokonał odliczeń 
od ryczałtu od pracy na statkach morskich w żegludze 
międzynarodowej, a następnie otrzymał zwrot odliczonych kwot 
(w całości lub  
w części), w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym 
otrzymał ten zwrot, dolicza odpowiednio kwoty poprzednio 
odliczone. 

Podstawa prawna: 

 art. 51f ust. 2 znowelizowanej ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym 

podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 



Określenie wysokości podatku  

Ryczałt od pracy na statkach morskich w żegludze 
międzynarodowej wynikający z zeznania jest podatkiem 
należnym za dany rok podatkowy, chyba że naczelnik urzędu 
skarbowego wyda decyzję,  
w której określi inną wysokość podatku. 
 
W razie niezłożenia zeznania naczelnik urzędu skarbowego 
wyda decyzję określającą wysokość zobowiązania 
podatkowego z tytułu ryczałtu od pracy na statkach morskich 
w żegludze międzynarodowej. 

Podstawa prawna: 

 art. 51f ust. 4 i 5 znowelizowanej ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym 

podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 



Zapłata podatku  

W terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku 
podatkowym podatnicy są obowiązani, bez wezwania, wpłacić 
należny ryczałt od pracy na statkach morskich w żegludze 
międzynarodowej na rachunek urzędu skarbowego. 

Podstawa prawna: 

 art. 51f ust. 3 znowelizowanej ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym 

podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 



Wpływy z podatku  

Wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie 

zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów  

z tytułu pracy na statkach morskich w żegludze międzynarodowej 

stanowią dochód budżetu państwa. 

Podstawa prawna: 

 art. 2 ust. 3 znowelizowanej ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym 

podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 



Przekazanie 1% podatku należnego 

na rzecz organizacji pożytku publicznego  

Naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla 
złożenia zeznania podatkowego, na wniosek podatnika zawarty 
w tym zeznaniu, przekazuje na rzecz jednej organizacji pożytku 
publicznego kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1% 
należnego ryczałtu od pracy na statkach morskich w żegludze 
międzynarodowej (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek 
groszy w dół) wynikającego: 
 z zeznania podatkowego złożonego przed upływem terminu 

określonego na jego złożenie, albo 
 z korekty powyższego zeznania, jeżeli została dokonana w 

ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania 
podatkowego. 

 
Podstawa prawna: 

 art. 51g znowelizowanej ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym  

      podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 



Zalety proponowanych rozwiązań legislacyjnych 

Zaletami wprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów z 

tytułu pracy na statkach morskich w żegludze międzynarodowej są przede wszystkim: 

   wprowadzenie prostego podatku, wymagającego w zasadzie udokumentowania         

wyłącznie okresów takiego zatrudnienia na stanowiskach przyporządkowanych  

     do poszczególnych poziomów odpowiedzialności, 

   dobrowolność wyboru przez podatnika tej formy opodatkowania, 

   zwiększenie dochodów budżetu państwa, wobec zwiększenia liczby osób                  

opodatkowujących swoje dochody z tytułu pracy na statkach morskich w żegludze   

międzynarodowej (w tym uzyskiwanych z tzw. rajów podatkowych), 

   zmniejszenie kosztów poboru, m. in. z uwagi na ograniczenie liczby sporów przed    

organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, 

   zgodność proponowanych rozwiązań z zawartymi przez Rzeczpospolitą Polską         

umowami międzynarodowymi, w tym umowami o unikaniu podwójnego                   

opodatkowania, 

   podniesienie świadomości prawnej marynarzy i wzmocnienie ich związków  

     z Ojczyzną. 



Dziękujemy za uwagę 

 
 

         Polskie Stowarzyszenie 

              Morskie – Gospodarcze    

         im. E. Kwiatkowskiego 

 


